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VOEDING EN GEZONDHEID
Functionele voeding: Extraatje of essentie?
Functionele voeding is in opmars. In de winkelrekken vindt de
consument ontbijtgranen met extra mineralen, cholesterolverlagende
margarines of yoghurtdrankjes met natuurlijke bacteriën die de
darmwerking verbeteren.
Maar zijn deze beweringen ook wetenschappelijk onderbouwd? Kan investeren in functionele
voeding onze welvaartsziekten helpen bestrijden? Bovendien rijst de vraag of iedereen zal
kunnen genieten van de voordelen van deze duurdere producten. Of bestaat anderzijds het
gevaar op overconsumptie? En, niet onbelangrijk: waar ligt de grens tussen voeding en
medicatie?
Het viWTA bracht het domein van de functionele voeding in Vlaanderen in kaart en
organiseerde een bevraging van 30 Vlaamse voedingsdeskundigen. Op donderdag 20 april
2006 presenteert het viWTA de resultaten tijdens het middagdebat Functionele voeding:
Extraatje of essentie?. Het debat vindt plaats tussen 12u en 14 u in zaal De Schelp van het
Vlaams Parlement.
Meer info: Els Van den Cruyce 02 552 40 48
lees meer

HERSENWETENSCHAPPEN
Stakeholderforum 'Meeting of Minds'
“De overheid moet de behandelingen door psychotherapeuten en
psychologen als gelijkwaardig erkennen aan behandelingen door
psychiaters. Dat maakt terugbetaling door het RIZIV van deze
behandelingen mogelijk.”
“Er moet een gecentraliseerd en uniek informatiesysteem komen, waarin actuele informatie
over hersenaandoeningen per doelgroep wordt verzameld. Dit is een taak voor de Vlaamse
overheid.”
“De zorgverzekering, die nu een onvoldoende en eerder ‘symbolische’ bijdrage verleent voor
mantelzorg en het persoonlijk assistentiebudget moeten omgevormd worden tot een
volwaardige uitkering”
Dit zijn slechts 3 van de 26 aanbevelingen uit het eindrapport van het Vlaams burgerpanel
over hersenwetenschappen dat op 27 oktober 2005 werd overhandigd aan de Vlaamse
Parlementsvoorzitter Norbert De Batselier. Op 18 april 2006 volgt hierop het Vlaams
stakeholdersforum over hersenwetenschappen. Vlaamse organisaties die belang hebben
bij de ontwikkelingen in hersenwetenschappen kunnen gedurende deze dag hun mening kwijt
over het eindrapport van het Vlaams burgerpanel. Wat zijn goede adviezen? Wat ontbreekt
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er? Wat zijn ondersteunende of belemmerende factoren om aanbevelingen te
implementeren?
De resultaten van deze interactieve discussiedag worden door het viWTA omgezet naar
aanbevelingen voor het Vlaams Parlement.
Meer info: Stef Steyaert 02 552 40 51
lees meer

GENEN EN DE MENS
De ethische en sociale aspecten van genetisch testen
Het viWTA voerde een overzichtsstudie uit van de ethische en sociale aspecten van
genetische testen en de dienstverlening daaromtrent. In het resulterende rapport leest u
aanbevelingen over, onder andere, genetische databanken, designerbaby's en de vrije
beschikbaarheid van genetische testen via het internet. Volgens internationale deskundigen
moeten hier dringend beleidsinitiatieven genomen worden.
De overzichtsstudie is een bijdrage van het viWTA aan het eerste jaarprogramma van het
EUROGENTEST Network of Excellence binnen de prioriteit Science and Society van het zesde
kaderprogramma van de EU. Dit grootschalige project van Prof. Jean-Jacques Cassiman heeft
als doel de kwaliteit van genetische testen te verbeteren binnen de Europese Unie.
Meer info: Els Van den Cruyce 02 552 40 48

lees meer

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE
Nieuwe wegen voor onze democratie
In 2004 startte het viWTA met een verkennende studie over
E-democratie in Vlaanderen. Daaruit bleek dat de meeste waarnemers
de E-democratie situeren in de context van de ‘crisis van de
representatieve democratie’ en de ‘kloof tussen burgers en politiek’. De
E-democratie zou volgens vele auteurs deze problemen mee kunnen
verhelpen.
Omdat de ervaring met en het onderzoek over E-democratie in Vlaanderen uiterst beperkt is,
heeft het viWTA een grondiger onderzoek naar E-democratie opgestart. Eén van de
voornaamste probleempunten die uit de verkennende studie naar voor kwam, is de houding
van het Vlaamse middenveld tegenover E-democratie. Het vermoeden is dat E-democratische
processen die lijnrecht ingaan tegen de belangen van het middenveld weinig kans op slagen
hebben.
Gezien het belang van het thema voor het Vlaams Parlement én de opportuniteit van de
studie, heeft het viWTA de vraagstelling uitgebreid tot alle stakeholders van participatieve
democratie. Het viWTA peilt niet alleen naar de houding van het middenveld. Ook gewone
burgers, de pers en beleidsmakers komen aan bod. De resultaten van dit project worden
eind 2006 bekend gemaakt.
Meer informatie: Robby Deboelpaep, 02 552 40 90
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